
Suriye: Yerinden edilmiş siviller, 

acil olarak güvenliğe ve hayat 

kurtaran yardıma ihtiyaç duyuyor  

 

Bir grup yerinden edilmiş Suriyeli, İdlib’in 17 km kuzeybatısında bulunan Taltuna köyündeki bir yer altı 
sığınağında görülüyor. epa / YAHYA NEMAH 

Cenevre (ICRC) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Idlib 

bölgesinde kendileri ve aileleri için güvenlik içinde yaşama imkanı 

azalan, yeni yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin güvenlik ve 

yaşam koşullarının hızla kötüleşmesi nedeniyle, derin endişe 

duyuyor. 



ICRC'nin Cenevre merkezli Yakın ve Orta Doğu direktörü Fabrizio 
Carboni; “Bu, Suriye savaşı  sırasında gördüğümüz en kötü 
yerinden edilme dalgası. İdlib'in sert kış koşullarında insanların 
kapana kısıldığını, tecrit edildiğini ve içinde bulundukları durumla 
başa çıkma yollarının tükendiğini görüyoruz. Bu tümüyle kabul 
edilemez bir durum,”dedi  

İdlib bölgesinde, sivillerin sağlık hizmetleri ile gerekli temel 
malzemelere erişiminin kötüleşmesi, hali hazırda önlenebilenecek 
ölümlere neden olmakta ve aynı zamanda yaşamı tehdit eden 
durumlara yol açmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimin azalması, 
kötü yaşam koşulları ve yer değiştirmede yaşanan zorluklar, 
Idlib’de yaşanan çatışmaların başlıca insani sonuçları arasındadır. 

Carboni; “İlgili tarafları, hem kontrolleri altındaki yerlerde hem de 
cephe hatları boyunca sivillerin güvenli yerlere ulaşmalarına izin 
vermeye çağırıyoruz. Bu sivilerin hayatını, haysiyetini, sağlığını ve 
iyilik durumunu korur ”dedi. 

Yaşlılar ve engelliler gibi savunmasız gruplar, temel mal ve 
hizmetlerin bulunmamasından özellikle olumsuz bir şekilde 
etkileniyor. Sağlıklı büyüme için gerekli besinlerden yoksun olan 
bebekler yaşam boyu bu durumun sonuçlara maruz kalabilir. 
Soğuk, yağışlı ve karlı hava, ciddi zarar veren bu koşulları daha da  
ağırlaştırıyor. 

Sivillerin güvenlik nedeniyle kaçmaları gerekiyorsa, aynı ailenin 
üyelerinin birbirlerinden ayrı düşmemeleri ve hepsine yeterli 
koşullara sahip sığınak, hijyen, sağlık, güvenlik ve beslenme 
imkanlarının sağlanması için mümkün olan tüm önlemler 
alınmalıdır. 

Siviller ve sivil nesneler, uluslararası insancıl hukuk uyarınca 
doğrudan saldırılara karşı korunmaktadır. Havan topları ve 
roketler, ayrım gözetmeyen saldırılar yasaklandığından, ön cephe 



hatlarının her iki tarafındaki kalabalık bölgelere ayrım 
gözetmeden ateşlenmemelidir. Hastanelere, pazarlara ve okullara 
saldırılmamalıdır. 

Devam eden çatışmalar ve cephe hatlarındaki değişiklikler 
nedeniyle ile insani yardım çalışanları ve gönüllüleri için erişim 
zor ve risklidir. Bununla birlikte, koşullar el verirse, ICRC Suriye 
Arap Kızılayı (SARC) ile birlikte, insani müdahalesini arttırmaya 
hazır olduğunu yinelemektedir. Tüm tarafları bize erişim ve 
güvenlik garantileri sağlamaya çağırıyoruz, ki böylece, cephenin 
her iki tarafındaki insanların ihtiyaçları yeterli ölçüde 
karşılanabilsin. 
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